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Stockholms läns landsting

Interpellation av Helene Sigfridsson (mp) om barnkonventionen är viktig
I Stockholms län bor över 400 000 barn i åldrarna 0–18 år, vilket är drygt 20 procent av länets
befolkning. Många av de frågor som vi i landstinget beslutar om påverkar deras vardag. Tandvården,
kollektivtrafiken, kultur, BVC och ungdomsmottagningarna är några exempel. Det är viktigt att vi
hämtar in synpunkter från barn och unga, särskilt i frågor som rör dem, och att svaren dokumenteras.
Många ungdomar som varit delaktiga i en sådan process efterlyser också uppföljning och
återkoppling, vad hände egentligen med våra förslag?
2005 antog landstingsstyrelsen en plan för landstingets arbete med att integrera barnkonventionen i
verksamheten. Där slås det fast att ansvaret för genomförande ligger hos politikerna och
chefstjänstemännen. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2008 och det är hög tid att börja
fundera på hur nästa handlingsplan ska se ut.
Några goda exempel från handlingsplanen för 2005-2008:
Barnombud på varje enhet på psykiatriska klinikerna i sydväst.
Barn- och ungdomsansvarig inom SL
Kontaktpersoner för utveckling av barnkonventionsarbetet hos Beställare
vård.
Barnombudsmannens årsrapport för 2006 visar att unga inte är tillräckligt delaktiga i landstingens
arbetet med barnkonventionen, att det görs få utbildningsinsatser kring barnkonventionen i
landstingen och att dokumentation av vad som görs ofta saknas. Dessa brister upptäcks sällan
och därför är det viktigt att revisionen i sin granskning av landstingsverksamhet också granskar den
utifrån barn och ungas perspektiv. I granskningen krävs att målgruppen, alltså barn och unga
tillfrågas, eftersom det borde vara svårt för andra än de som faktiskt berörs att bedöma i vilken
utsträckning barn och unga fått vara delaktiga, och hur nöjda de är.

Jag vill fråga ansvarigt landstingsråd:
Hur ser arbetet med barnkonventionen i landstinget ut idag?
Hur tänker ni fortsätta arbeta med barnkonventionen i landstingets
verksamheter, efter 2008?
Hur arbetar revisionen med att granska genomförandet av den beslutade
handlingsplanen?
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